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Tenho dito e escrito que não me 
recordo de uma época tão com-
plicada no processo de constru-
ção europeia como aquela que 
estamos a viver. A Europa es-
boroa-se pelas suas periferias, 
abre brechas no consenso polí-
tico alargado em que se fortale-
ceu, cresce em radicalismo ide-
ológico nas urnas de voto e nas 
ruas – alastra o eurocepticismo, 
uma das formas de hoje se expri-
mir desencanto e frustração.
É visível não haver liderança 
política, embora não se perceba 
bem porquê: afinal, nunca hou-
ve tanta consonância partidária 
na Europa. A recente evolução 
política em Portugal reforça-a 
ao fazer com que, tantos anos 
depois de Sá Carneiro, haja uma 
maioria parlamentar, um Primei-
ro-Ministro e um Presidente da 
República alinhados pela mesma 
filosofia política. À escala euro-
peia, alinham ainda pelo mesmo 
diapasão político o Presidente 
da Comissão Europeia e a maio-
ria dos comissários europeus, 
estando o Parlamento Europeu 
(PE) dominado pelo PPE (grupo 
em que se inscrevem os dois par-
tidos da actual coligação gover-
nativa nacional) e limitando-se 
as presenças socialistas no Con-
selho Europeu a 2 países em 27 
(Espanha e Grécia, esta fragili-
zada pela situação económica) e 
a 2 governos de coligação; acres-
ce que são governados à direita 
os países membros de maior 
dimensão – Alemanha, França, 
Itália, Reino Unido e Polónia.
Neste “mundo de sonho” para 
quaisquer forças políticas, um 
mundo sem obstáculos nem for-
ças de bloqueio, como explicar a 
incapacidade de definir um rumo 

para a Europa, a apatia e hesita-
ção perante a ruína iminente do 
Euro, a cegueira perante proble-
mas sociais e políticos que cres-
cem de forma incontrolável?
A meu ver, o problema reside no 
desaparecimento da velha dico-
tomia dominante entre social-
-democratas (na concepção 
europeia), por um lado, e demo-
cratas-cristãos, por outro. Em 
favor de uma direita monolítica, 
profundamente liberal, defen-
sora de um Estado tão reduzido 
quanto possível; as forças de 
mercado que, por motivos ide-
ológicos, nos temos abstido de 
controlar, estão hoje engordadas 
pela globalização e mostram-se 
tão poderosas que colocam os 
políticos na posição de tentar 
antecipar os seus desejos e sa-
tisfazer as suas expectativas – 
tentar agradar aos "mercados" é 
um discurso corrente na gestão 
da crise grega, irlandesa ou por-
tuguesa e atravessa, inevitavel-
mente, os projectos legislativos 
europeus.
Nesta fase de crise, os Socialistas 
têm vindo a defender no Parla-
mento Europeu que as restrições 
impostas pelo Pacto de Estabili-
dade sejam acompanhadas por 
uma agenda concreta para o cres-
cimento e emprego, sobretudo nos 
países que precisam de crescer 

para poder pagar as suas dívidas; 
têm proposto que se avance com 
um projecto de Euro-obrigações 
(Eurobonds) que, solidariamente, 
defenda a dívida estatal dos mem-
bros do Euro face aos ataques dos 
operadores financeiros; têm sus-
tentado um reforço do orçamento 
europeu através, nomeadamente, 
da cobrança de uma taxa sobre 
a compra e venda de produtos 
financeiros, em particular os de 
alto risco.
Como facilmente se antecipa, é 
mínima a margem para aceitar 
propostas "contra a corrente". 
Perante a crise, a Comissão Eu-
ropeia preferiu antes avançar 
com uma proposta de revisão do 
Pacto de Estabilidade que o torna 
mais exigente, mais abrangente 
e com mais sanções por incum-
primento. O processo legislativo 
está em curso – trata-se do Pa-
cote sobre Governação Económi-
ca – mas não será de estranhar 
que o voto socialista, apesar de 
algumas melhorias que consegui-
mos introduzir, acabe por ser ne-
gativo (com a eventual excepção 
do relatório sobre desequilíbrios 
macro-económicos, de que fui 
autora) em protesto contra uma 
agenda que persiste e insiste, 
dogmaticamente, numa receita 
que não resulta e nos empurra 
para o abismo! Até quando?

O António Manuel

O António Manuel Ramos dos Santos, assessor político da 
nossa delegação ao Parlamento Europeu, saiu do nosso 
convívio, vitimado por doença imprevisível, brutal e fa-

tal. Apesar de esperado, o desfecho é sempre uma amputação. 
Para a Família, antes de mais, para os amigos de longa data e 
para os colegas de trabalho, mesmo os que só recentemente 
com ele puderam privar. O corte de uma vida a meio é essen-
cialmente um corte do seu potencial florescimento, é uma 
perda do próprio pelo próprio. A perda de possibilidades, reali-
dades e sonhos que cabem dentro de cada um. Só depois deve-
mos considerar a mossa que em nós causa a perda do próximo. 
Diferente, conforme o grau de convívio, de intimidade e cum-
plicidade. Aparentemente superficial, nunca o é na realidade.
O António Manuel conhecia e trabalhara com alguns de nós 
desde há mais de vinte anos. Se há um ponto comum que todos 
assinalamos era a sua extrema paciência, bonomia e espírito de 
compromisso para a construção de plataformas comuns. Dele 
nunca se podiam esperar posições extremas, antes acompanha-
mento amigo, mesmo alguma tutela política distante e educada, 
valorizada sempre pela qualidade do aconselhamento. O Antó-
nio Manuel era um amigo fixe que não se impunha, muito menos 
se sobrepunha, mas que nos ajudava a pensar, a decidir e a agir.
A faceta do seu carácter que melhor conheci foi a da finura 
da sua análise política. Essencial no quotidiano mas sobretudo 
no dia-a-dia das campanhas. O seu juízo, sempre avisado, re-
pousava num imenso conhecimento pessoal de bom número 
dos actores políticos, numa sensibilidade viva aos aspectos co-
municacionais (começara como jornalista) e numa capacidade 
de distinguir o essencial do acessório, o futuro necessário do 
presente duvidoso, a ousadia para vencer, do risco inútil. E todo 
esse conselho era destilado sem alardes nem paternalismos, 
de forma a o aconselhado nunca sentir a dependência. Não, 
não era um manipulador. Era sim um respeitador das posições 
alheias, que nunca procurava torcer, antes persuadir. Depois 
era de uma jovialidade e espírito de humor a toda a prova. A fa-
cilidade com que se impunha ao respeito dos recém-chegados 
era paralela à fraterna amizade que devotava aos seus velhos 
conhecidos. 
Teve o privilégio de viver dez anos de história no gabinete do 
Presidente Sampaio, que lhe tributava uma imensa amizade e 
que chorou a sua perda, como muitos outros socialistas. 
Sabemo-lo um pai extremoso e um marido solidário e sempre 
disponível. São os seus quem mais sentirá a sua perda. Para 
nós, deputados socialistas ao PE, para lá da mágoa, fica o 
exemplo cívico e humano. E a homenagem comum.

A Delegação Socialista Portuguesa 
no Parlamento Europeu



Capoulas 
Santos

 
Imediatamente após o início desta nova 
legislatura em 2009, o empenho dos So-
cialistas Europeus em dar a sua contribui-
ção para a redefinição da Política Agrícola 
Comum (PAC) culminou na aprovação de 
um documento de orientação sobre o fu-
turo da PAC que, após contribuições das 
diversas delegações nacionais e cerca de 
oito meses de trabalho, conseguiu a apro-
vação na plenária do Grupo Socialista em 
Maio de 2010. O escopo deste documento 
viu-se agora reflectido no mais recente 
relatório da Comissão de Agricultura do 
Parlamento Europeu (COMAGRI) sobre o 
tema, aprovado a 25 de Maio, e o trabalho 
desenvolvido pelos Socialistas revelou-se 
decisivo para que se vissem contempla-
das as suas principais linhas orientadoras, 
consagrando uma visão para o futuro da 

agricultura europeia que pode vir a ser 
favorável a Portugal. Trata-se hoje, mais 
do que nunca, de emancipar a PAC de al-
gumas “deficiências” estruturais, que per-
sistiram apesar das sucessivas reformas 

a um modelo que foi concebido há cerca 
de 50 anos e à medida dos - então - seis 
países-membros, para que seja possível 
dar resposta às necessidades da socieda-
de e agricultura europeias, que abrangem 

hoje o território de 27 países. É preciso le-
gitimar esta política, que absorve cerca de 
40% do orçamento da União Europeia, pe-
rante os contribuintes e para tal é preciso 
promover uma redistribuição mais justa 
e equitativa das ajudas entre Estados-
-membros e agricultores através da in-
trodução de novos critérios no cálculo das 
ajudas. É necessário quebrar com a lógica 
do passado, que beneficiava claramente 
determinados sectores, nomeadamente 
os cereais e a bovinicultura - à imagem 
da realidade dos países fundadores - para 
dar lugar a critérios de natureza ambien-
tal e qualitativa e que fomentem a manu-
tenção e criação de emprego. O texto que 
emana da COMAGRI, e que será votado 
pelo PE reunido em sessão plenária no 
dia 23 de Junho, contém propostas que 
confirmam esta necessidade de mudança 
de concepção e critérios relativamente ao 
futuro da PAC, o que só pode vir em bene-
fício de Portugal e dos agricultores portu-
gueses, que no passado se inseriam num 
modelo agrícola com desigualdades, fruto 
da imbricação das ajudas com determina-
dos sectores de produção.
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Em perspectiva do futuro 
da Política Agrícola Comum

Na líbia livre 

Ana 
Gomes

 
Voltei a Benghazi em Maio passado, como 
relatora para a Líbia do Parlamento Eu-
ropeu. Reuni com membros do Conselho 
Nacional de Transição (CNT), incluindo o 
Presidente Jalili, dos Conselhos locais, 
com elementos da sociedade civil e com as 
organizações da UE e internacionais no ter-
reno. Na linha da frente, para lá de Adjabia, 
conversei com combatentes sobre o de-
senrolar espontâneo da revolta:  na maioria 
jovens, sem treino militar, mal equipados,  
muitos empunhando armas artesanais. 
Logo à saída de Benghazi, registei como foi 
redentora (do anterior arrulhar com Kha-
daffi) a intervenção aliada para exercer  a 
‘Responsabilidade de Proteger’, sublinhada 
pelo Conselho de Segurança: com precisão 
cirúrgica, o bombardeamento aéreo impe-
diu o massacre de Benghazi, a 20 minutos  
das tropas do ditador entrarem na cidade.
Não notei sinais de fundamentalismo reli-
gioso na Líbia libertada. Uma democracia 
secular é o que dizem querer o CNT e a 
maioria dos estudantes e professores que 
vi reunir na Universidade para discutir a 
transição politica. Dois dias depois de eu 
deixar Benghazi, esteve lá a Alta Repre-
sentante Ashton a abrir um escritório da 
União Europeia. Para mostrar apoio ao 
povo em luta para derrubar o ditador e 
ajudar à capacitação para a governação. 

É preciso apoiar os media livres,  preparar 
leis eleitorais e reformas constitucionais 
e institucionais, incluindo os sistemas po-
licial e judicial. Fundamental é incentivar 
a participação das mulheres e apoiar o 
desarmamento e reintegração social dos 
jovens forçados a pegar em armas, inclu-
sive para ajudar à reconciliação nacional, 
deposto Khadaffi.
O PE tem pressionado o Conselho da UE 
para que accione a prometida missão 
CSDP (Segurança e Defesa)  ‘EUFOR Lí-
bia’, para aplicar o embargo de armas de-
cretado pela ONU, ao mesmo tempo con-

trolando as porosas fronteiras terrestres 
por onde se podem infiltrar mercenários 
e terroristas. Mas a liderança europeia 
está no desconchavo que se sabe e que 
determina a falta de resposta adequada 
à crise económica: para além da absurda 
abstenção da Alemanha sobre a Líbia no 
Conselho de Segurança, a UE ainda tinha 
de ouvir há dias em Bruxelas o justificado 
raspanete do Secretário de Estado da De-
fesa americano, Robert Gates, de que não 
está a fazer o que devia na sua vizinhança, 
nem sequer arranja munições suficientes 
para suster a campanha Líbia... Estas con-

tradições europeias são tão mais penosas 
quanto os líbios não pedem apoio econó-
mico, mas sim ajuda para a capacitação 
democrática. E quanto, uma vez arredado 
Khadaffi, não faltarão na Líbia oportu-
nidades económicas para as empresas e 
interesses europeus.
Também neste sentido tenho pena que 
Luís Amado tenha demorado tanto tem-
po a dar sinais de apoio aos revoltosos de 
Benghazi – já lá esteve entretanto a Mi-
nistra espanhola a reconhecer o TNC e só 
esta semana o nosso MNE manda a Ben-
ghazi um funcionário...



A Comissão dos Direitos da Mulher e 
Igualdade dos Géneros do PE debate 
actualmente a situação das mães sós na 
UE. Estudos recentes evidenciam que as 
famílias monoparentais são mais vulne-
ráveis ao risco de pobreza e ao risco de 
insegurança financeira. No caso das mães 
sós a situação é ainda mais preocupante, 
sobretudo em virtude das desigualdades 
persistentes ao nível do mercado de tra-
balho, incluindo uma taxa de desemprego 
mais elevada, salários mais baixos e em-
pregos em regime de tempo parcial ou de 
baixa qualidade.
Edite Estrela sublinha a sensibilidade 
desta questão, já que “atrás das estatís-
ticas há dramas pessoais e sociais” e dá 
o exemplo das mães que estão sozinhas 
devido a divórcios resultantes, muitas 
vezes, de violência doméstica. “As dificul-
dades são inúmeras para estas mulheres 
que, por motivos de divórcio, mesmo para 
as mulheres das classes mais abasta-
das, ficam com os filhos e muitas vezes 
os pais não pagam os apoios que foram 
fixados pelos tribunais. É necessário com-
bater esta falta de responsabilização dos 
pais”, afirma. A Deputada alerta para as 
dificuldades sentidas por certas mulheres 
que optam por trabalhar em part-time ou 

que simplesmente deixam de trabalhar. 
“As mães sós têm mais dificuldades em 
encontrar trabalho, menos apoios para a 

partilha de tarefas domésticas e respon-
sabilidades familiares”. 
A eurodeputada socialista considera que 

as autoridades dos Vinte e Sete e da UE 
devem apoiar com “todas as medidas 
possíveis” as mães e pais que se encon-
tram nesta situação, considerando ser 
“um contributo essencial para uma maior 
coesão social e para combater a pobreza 
infantil, que deverá ser também uma das 
prioridades da União Europeia”. 
Neste sentido, a Deputada Edite Estrela 
apresentou uma série de propostas que 
defendem, entre outras medidas, a exis-
tência de licenças de maternidade adap-
táveis à situação destas mães bem como 
horários de trabalho flexíveis. A Deputada 
socialista exorta os Estados-Membros a 
continuarem a investir em políticas que 
favoreçam a conciliação da vida profissio-
nal e vida familiar, permitindo desta ma-
neira reduzir a pobreza e aumentar a inde-
pendência económica entre as mães sós. 
O apoio à formação e ao acesso à educa-
ção no ensino superior através da atribui-
ção de bolsas específicas, especialmente 
para as mães sós, também fazem parte 
das medidas apresentadas. Edite Estrela 
apresentou igualmente uma proposta ino-
vadora ao defender que “todas as medidas 
que vierem a ser adoptadas para as mães 
sós deverão igualmente aplicar-se aos 
pais sós”.

luís 
Paulo 
Alves

 

O surto de epidemia causado pela bacté-
ria E.coli veio colocar a Europa em aler-
ta no que respeita à segurança alimen-
tar. Temos, antes de mais, que lamentar 
as suas vítimas e estar solidários com 
as suas famílias. Depois, centrar todos 
os esforços, da União Europeia e dos 
Estados Membros, na descoberta da 
origem da contaminação, para por fim 
ao surto e às mortes e restabelecer a 
confiança dos consumidores na cadeia 
alimentar, sem a qual não é possível 
sossegar também o desespero dos nos-
sos agricultores. 
Mas não podemos deixar de condenar a 
forma e sobretudo a facilidade sobran-
ceira com que as autoridades alemãs 
atiraram as culpas para o Sul, num acu-
sar imediato de que “a culpa é dos ou-
tros”, bem revelador, aliás, do momento 
actual da União Europeia. Foi, para além 
do mais, uma atitude irresponsável que 
desencadeou uma situação da maior 
injustiça, para os horticultores, prin-

cipalmente em Espanha, país injusta-
mente acusado, mas também para os 
de outros países, como Portugal, que 
de um dia para o outro, devido às acusa-

ções falsas e aos erros desastrosos co-
metidos pelas autoridades alemãs em 
todo este processo, sofreram prejuízos 
gravíssimos, que de modo nenhum se 

justificavam, por se tratar de um surto 
perfeitamente localizado no norte da 
Alemanha.
É por isso, que lamentando profunda-
mente as vítimas desta crise, nesta 
situação não podem ser descurados 
também os nossos agricultores. É ne-
cessário indemnizar convenientemente 
os agricultores injustamente prejudica-
dos pela má condução desta crise por 
parte das autoridades Alemãs e com 
responsabilidades também Europeias, 
restaurar a confiança dos consumido-
res e no final deste processo, proceder 
a uma averiguação profunda sobre o 
que correu mal, ao nível da União Eu-
ropeia e na Alemanha. Devem ser assu-
midas as responsabilidades económicas 
pela má condução desta crise. Os pre-
juízos semanais neste momento ascen-
dem a 300 milhões de euros na UE. A 
protecção do consumidor tem priorida-
de absoluta, mas temos de corrigir os 
procedimentos. É fundamental definir 
quem lança os alertas, quando lança os 
alertas e como lança os alertas, para 
evitar o caos informativo que assisti-
mos, com consequências desastrosas, 
sem que se tenha identificado sequer a 
origem do problema. Precisamos clara-
mente de acções transparentes válidas 
e coordenadas a partir de entidades que 
tenham um carácter pan-europeu.

ACtuAlidAdE Nº 69 | juNho 2011 | 3

Horticultores têm que ser indemnizados 
pela irresponsabilidade alemã  

 Edite Estrela em defesa das famílias 
monoparentais 
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Por que é que 
alguma esquerda 
odeia o comércio 

internacional?
 

Vital 
Moreira

 
Efetivamente, algumas correntes de 
esquerda, inclusive em alguns setores 
socialistas em diversos países, não têm 
propriamente nenhum amor pelo co-
mércio internacional, muito menos pela 
sua liberalização. Há três razões funda-
mentais para essa hostilidade.
A primeira razão é puramente ideológi-
ca. São contra o comércio internacional 
e a sua liberalização porque são primei-
ro contra o mercado em geral e depois 
contra a globalização em especial. 
As motivações ideológicas são em geral 
imunes à racionalidade argumentativa. 
Todavia, há duas constatações dificil-
mente controvertidas: primeiro, não se 
conhece nenhum exemplo de desen-
volvimento durável numa situação de 
autarcia económica, sem abertura ao 
comércio internacional; segundo, não 
existe nenhum domínio da globaliza-
ção económica mais regulado do que o 
comércio internacional, sujeito a uma 
densa rede de tratados internacionais e 
a uma organização dotada de mecanis-
mos eficazes de adjudicação de confli-
tos. Prouvera que toda a globalização, 
a começar pela globalização financeira, 
fosse tão regulada e controlada como o 
comércio internacional… 
A segunda motivação tem a ver como 
uma alegada insensibilidade do comér-
cio internacional às situações de priva-
ção de direitos humanos, de democracia 
e de Estado de direito. 
É verdade que, em geral, nenhum país 
pode invocar tais motivos para fechar o 
seu mercado ao comércio internacional 
com outros países. Mas é igualmente 
verdade que a ordem jurídica interna-
cional permite a utilização de sanções 
comercias em casos de violação maci-
ça de direitos humanos (recorde-se o 
caso do apartheid sul-africano), admite 
a submissão dos mecanismos de pre-
ferências comerciais unilaterais à con-
dição de respeito dos direitos humanos 
(como sucede com o sistema de prefe-
rências comercias da UE) e consente 
que os tratados bilaterais de comércio 
internacional possam incluir cláusulas 
de direitos humanos (como sucede com 
os acordos comerciais da UE). O míni-

mo que se pode dizer é que o comércio 
internacional pode ser uma poderosa 
alavanca para a proteção e promoção de 
direitos humanos.  
A terceira razão de hostilidade de al-
guma esquerda contra a liberalização 
do comércio internacional tem a ver 
com alegadas perdas de emprego nos 
próprios países desenvolvidos, mercê 
da desigual concorrência das impor-
tações dos países de baixos salários e 
desprovidos dos mesmos sistemas de 
proteção social e ambiental dos países 
desenvolvidos.
É evidente que a liberalização do comér-
cio internacional pode causar perdas 
de mercado e de emprego em alguns 
setores em que outros países possam 
ter vantagens competitivas. Mas tam-
bém pode causar aumentos do merca-
do e do emprego em outros setores em 
que cada país seja mais competitivo. Os 
acordos comerciais consistem em con-
cessões recíprocas e têm de ser vistos 
globalmente, comparando ganhos e per-
das. Em condições normais, e se bem 
negociados, os acordos comerciais po-
dem criar situações “win-win”, em que 
ambas as partes ganham, tirando parti-
dos das vantagens competitivas relati-
vas de cada um.
Em suma, como a história económica 
mostra, o comércio internacional, quan-
do bem regulado, pode constituir uma 
indispensável via para o crescimento 
económico, a criação de emprego, e o 
aumento do bem-estar dos consumido-
res. E mostra igualmente que, se bem 
utilizados, os instrumentos comerciais 
podem ser um inestimável instrumento 
para a defesa e promoção dos direitos 
humanos. Não é por caso que nas últi-
mas décadas a globalização do comér-
cio internacional foi também acompa-
nhada por um enorme alargamento da 
esfera geográfica dos direitos humanos 
e da democratização.
Não há prova mais expressiva do papel 
positivo da eliminação das barreiras ao 
comércio internacional do que a própria 
história da integração europeia, cujo 
núcleo central consiste justamente na 
criação de um mercado comum sem 
fronteiras internas à circulação de mer-
cadorias, de serviços e de investimentos. 
Em conclusão, ressalvados os preconcei-
tos ideológicos, não sobra nenhuma razão 
substantiva para a hostilidade de certos 
setores da esquerda contra o comércio in-
ternacional em geral. Pelo contrário. (TexTo 

escriTo ao abrigo do novo acordo orTográfico)

Nota do Editor

A mudança política

Desta vez, a nota do Editor é conjugada com a nova situação 
política. O País teve eleições que deram um resultado claro 
de desejo de mudança de protagonistas. Muitos pensarão que 

as políticas que vamos ter serão novas, diferentes. Como sabemos, 
o guião forçado existe, provocado pelos que se sentiam capazes de 
dar melhor uso ao poder. Os graus de liberdade são mínimos. Foram 
eleitos, têm agora a obrigação de servir.
O Compromisso do PS é com o Memorando da troika. Sobretudo 
com Portugal. Nem menos nem mais que o Memorando. Não exis-
tem compromissos com o programa do PSD, em muitos aspectos 
uma massa de ideias gerais inconciliável com os princípios e valores 
comuns da Europa Social. Aos aprendizes de feiticeiro deixaremos 
os feitiços, desde que não destruam o que está construído, em que 
acreditamos e para que contribuímos: a escola pública, a saúde pú-
blica e a segurança social para todos. Além destes valores acres-
centemos a escola ao longo da vida e a inovação e desenvolvimento 
científico e tecnológico, a mudança do paradigma energético e a re-
conversão da economia para a competitividade e a exportação. Bas-
ta um mínimo de objectividade para se reconhecer que os seis anos 
passados foram essenciais nestas matérias, não tendo de que nos 
envergonhar. Dos adversários esperamos a lama que os vencedores 
tentam projectar nos vencidos. Estaremos atentos, pois sabemos 
que os estados de graça, embora justificáveis, não são eternos. A 
nora da política, despejados os alcatruzes da nossa energia, mergu-
lhá-los-á de novo na água do futuro. Seremos sempre cooperantes 
para o bem público, não nos passa pela cabeça retomar os exem-
plos infantis e destrutivos que os nossos adversários à direita e à 
esquerda contra nós usaram, destruindo propostas legislativas de 
tão árdua gestação. Estaremos certamente disponíveis a actualizar 
a Constituição onde tal seja necessário, mas não ofereceremos o es-
tribo a cavalgadas de destruição.
Temos um novo governo, sem provas dadas, embora com gente de-
cente e capaz. Cooperaremos onde e quando for possível, mas não 
estamos na Oposição para aceitar sem crítica a agenda alheia. E sa-
beremos rejeitar sempre a agenda escondida. Jogo limpo é o menos 
que se exige. 
O episódio da primeira derrota do PSD na teimosia caprichosa de 
impor uma figura exterior à vida política como segunda figura do 
Estado, deve servir ao PSD para pensar duas vezes antes de agir 
por impulso. O dissabor teria sido evitado com apenas um pouco de 
espírito negocial, aqui no PE todos os dias o praticamos e com su-
cesso para todos. O PSD preferiu a ruptura com todos, incluindo com 
alguns da casa. Que lhe sirva de lição e que atire para longe o espírito 
de vingança.
Uma nota final: temos praticado, neste anfiteatro, uma política de 
defesa do interesse nacional, sempre que ele não colida com o nos-
so entendimento do interesse europeu. Quase sempre com acerto 
entre todos, como no caso dos têxteis do Paquistão, felizmente ul-
trapassado. Sem embargo de defendermos as nossas posições so-
cialistas, sem confusões, existem muitas formas de cooperar com 
a administração Portuguesa, com utilidade para todos. Continuare-
mos disponíveis, atentos e prontos a cumprir as nossas obrigações 
de representantes dos cidadãos portugueses.


